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Propaganda em dose mínima
Autorregulamentação das empresas de alimentos e bebidas reduz drasticamente publicidade infantil na UE
Paula Ganem

A comunicação destinada ao 
público infantil vem perdendo 
espaço na União Europeia. É isso 
o que indica a primeira pesquisa 
oficial realizada para averiguar 
os efeitos do EU Pledge — 
programa com metas relativas 
à comunicação direcionada às 
crianças estabelecido entre 
empresas do setor alimentício e 
de bebidas na União Europeia. 
O levantamento comparou o 
primeiro trimestre de 2005 com 
o mesmo período de 2009 para 
verificar os números relativos à 
publicidade infantil.

Em relação a itens que não 
correspondem aos padrões nu-
tricionais adequados, a queda foi 
de 93% de inserções em progra-
mas cuja audiência é composta, 
em sua maioria, por crianças. 
Em todos os programas de todos 
os canais em qualquer horário, 
a baixa na divulgação desses 
produtos foi de 56%. Quando a 
análise foi feita em cima de todos 
os produtos (inclusive daqueles 

que correspondem aos critérios 
nutricionais adequados), o de-
clínio foi de 61% na divulgação 
de comerciais em programas 
prioritariamente infantis e de 
30% de maneira geral. 

“Não sabemos se as compa-
nhias realocaram verbas para o 
marketing em diferentes mídias 
ou em diferentes produtos”, 
comenta Rocco Renaldi, se-
cretário do EU Pledge. “Mas 
sabemos que a tendência foi 
investir mais no horário nobre e 
na audiência familiar, movendo 
as verbas para longe da janela 
infantil”, complementa. 

A pesquisa será apresentada 
na íntegra por Renaldi durante 
a 1a Conferência de Marketing 
Infantil, que acontece entre 
quarta e sexta-feira (dias 4 a 6 
de novembro), em São Paulo, e 
contará com a presença de em-
presários, estudiosos, políticos, 
publicitários e profissionais de 
marketing que lidam de perto 
com o assunto.  

Também fez parte do estudo 
uma análise do comportamento 
da comunicação das empresas 
meio a meio. Na TV, de um total 
de 414.553 inserções, apenas 
480 não correspondiam aos pa-
drões — o que indica um índice 
de concordância com o acordo 
de 99,8%. Em mídia impressa e 
internet, esse número também 
chegou próximo a 100%. Na 
comunicação das escolas, esse 
índice foi pior (93%), mas ainda 

assim considerado bastante po-
sitivo. “Os resultados claramente  
mostram que o EU Pledge tem 
impacto significante na comuni-
cação de comidas e bebidas para 
crianças na União Europeia”, 
comenta o secretário. 

Diálogo
Segundo Renaldi, os dados ini-

ciais do acordo demonstram que 
“as iniciativas autorregulatórias 
têm credibilidade e podem gerar 
efeitos tangíveis significantes”. 
Além disso, abrem espaço para 
discussão em torno do tema. 
“Nunca vai haver um consenso so-
bre esses assuntos, mas por meio 
de iniciativas como o EU Pledge 
podemos construir confiança e as 
bases para um diálogo racional.” 

Firmado em dezembro de 
2007, o EU Pledge conta com 
a participação das marcas Bur-
ger King, Coca-Cola, Danone, 
Ferrero Rocher, General Mills, 
Kellogg’s, Kraft Foods, Mars, 
Nestlé, PepsiCo e Unilever. O 

acordo é regido por dois princí-
pios básicos: não haver publici-
dade de produtos que fogem aos 
padrões nutricionais adequados 
para as crianças com menos de 
12 anos em TV, mídia impressa 
e internet e não fazer comunica-
ção relacionada a produtos nas 
escolas, salvo com prévia apro-
vação ou solicitação do próprio 
centro de estudo. 

A pesquisa de mídia foi rea-
lizada em seis mercados pela 
Accenture Marketing Sciences: 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, 
Polônia e Espanha. A das escolas, 
comandada pela Pricewaterhou-
seCoopers, teve como base os 
mercados de Hungria, Finlândia, 
Holanda e Portugal. Seguindo os 
moldes do EU Pledge, no Brasil 
24 empresas de alimentos e 
bebidas (dentre elas Coca-Cola, 
Danone, Batavo e Ambev) sela-
ram um acordo de não anunciar 
para crianças menores de 12 
anos. As regras começam a valer 
em janeiro de 2010.

Entretenimento é tema do Casa Cor Trio
O Grupo Casa Cor inaugura o 

calendário do segundo semestre 
com um novo projeto, o Casa 
Cor Trio, atração que reunirá 
três eventos simultâneos: Casa 
Boa Mesa, de gastronomia e 
decoração; Casa Office, versão 
para escritórios e mundo corpo-
rativo; e o inédito Casa Entrete-
nimento, com ambientes ligados 
ao universo da diversão, como 
cinemas, restaurantes e bares, 
entre outros. 

A exposição será aberta ao 
público na quinta-feira, 5, e 
segue até o dia 6 de dezembro, 
no Jockey Clube de São Paulo. 
A expectativa é atrair 70 mil 
visitantes. “Como na moda, 
que tem coleção de verão e 
inverno, teremos agora no pri-
meiro semestre o Casa Cor e no 
segundo semestre o Casa Cor 
Trio”, explica Angelo Derenze, 

presidente da Casa Cor.
Orçada em R$ 10 milhões, 

a mostra tem 61 ambientes 
criados por mais de 80 arquite-
tos, decoradores e paisagistas, 
distribuídos em 17 mil metros 
quadrados. Destaque para os 

espaços de Casa Entretenimen-
to, com soluções inovadoras em 
ambientes como Cinema Hall, 
Sport Bar, Cafeteria, Livraria, 
Galeria de Arte e Cyber café, 
entre outros. 

O evento terá ainda extensa 

programação, com sessões de 
cinema, aulas de culinária com 
126 chefs de cozinha, curso de 
DJ, além de cinco restaurantes, 
sorveteria, cervejaria e casa de 
chá. Nos últimos três dias da 
exposição acontece uma gran-
de liquidação na qual o público 
pode adquirir os itens expostos 
com descontos de até 70%. 

A mostra, que mais uma vez 
aposta no tema da sustentabi-
lidade, tem patrocínio máster 
da Nestlé. A Samsung tam-
bém é patrocinadora. Petybon, 
Dona Benta e Sam’s Club (que 
montará uma loja dentro da 
exposição) apoiam o Casa Boa 
Mesa, enquanto o Casa Office 
tem apoio da Audi. Azeite Bor-
ges, Brastemp, Honda, Kitchen 
Aid, Queensberry, Tetra Pak, 
Deca e Stella Artois também 
participam da mostra. 

Diversas ações de merchan-
dising serão executadas por 
empresas como Todeschini, Red 
Bull e marcas de vinhos e espu-
mantes, como a Chandon, que irá 
apresentar seu novo produto – o 
Cooler Pack. Outros fabricantes 
de bebidas, como Salton e Miolo, 
e importadoras de vinhos tam-
bém estão no evento. 

Além disso, a revista Casa 
Cor Trio será lançada com ti-
ragem de 25 mil exemplares, 
periodicidade anual e preço de 
capa de R$ 30. “A publicação tem 
alto padrão gráfico e editorial, 
com reportagens sobre tendên-
cias, decoração e gastronomia, 
além de apresentar todos os 
ambientes da mostra”, explica 
Daniela Filomeno, diretora de 
Comunicação e Conteúdo da 
Doria Associados. 

Andrea Martins

Renaldi: pesquisa pode servir  
de base para diálogo

Cyber café criado pelo arquiteto Arthur Casas: parte do novo Casa Entretenimento
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